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Nieuwsbrief. december 2019.

Daar is-t-ie!

Deze nieuwsbrief:

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van
Stichting Molen Bavel.
We zijn van plan om vier keer per jaar
een nieuwsbrief te maken. Daarin zijn dan
nieuwtjes terug te vinden. Verder wat er
zoals te doen is in en rondom de molen en
natuurlijk informatie over de reparatie.
Verder stellen de bestuursleden en
vrijwilligers zich aan u voor. Wij hopen
dat u geniet van de inhoud en laat ons
vooral weten wat u ervan vindt.
U kunt zich abonneren door een mail te
sturen naar nieuwsbrief@molenbavel.nl Via
dit adres kunt u zich ook afmelden. Alle
nieuwsbrieven zijn ook in te zien via onze
website.
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Maak kennis met..
Jac van Gils, voorzitter.
Door: Anton Gommers

Aan de hoofdstraat van Bavel ga ik op een
regenachtige dinsdag, op de thee bij Jac.
Jac is de voorzitter van de stichting
Molen Bavel. Hij is geboren en getogen
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in Bavel. Hij groeide op een steenworp
van zijn huidige huis. Daar waar hij nu
woont, speelde hij vroeger nog op het
oude terrein van de melkfabriek. Waarmee
maar gezegd is: “Jac heeft het honk nooit
verlaten.”
De nu 60 jarige Jac is al jaren actief als
vrijwilliger. Zo was hij penningmeester
van de Ouderraad bij OBS De Toermalijn,
medeoprichter van de Bavelse NAC Breda
Support Vereniging en de initiator van
Comite Kermis in Bavel. Via zijn werk is hij
actief in de Medezeggenschap , bij vakbond
CNV Overheid en de personeelsvereniging.
Toen hij hoorde dat de de Bavelse Molen in zwaar weer verkeerde, dat draaien
van de wieken niet meer mogelijk was en
er door de familie van Riel gezocht werd
naar een oplossing om de Molen in stand
te houden, stak Jac zijn hand weer op.
Samen met 6 anderen vormt hij
sinds april 2018 het bestuur van
Stichting Molen Bavel.
De belangrijkste taak van de
stichting is om de molen op een
goeie manier in stand en draaiend
te houden. De molen is toch een
trots bezit van Bavel. Het monumentale pand heeft de volle aan-
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dacht nodig. Het onderhoud en de reparaties kunnen vanuit de Stichting beter
beheerd worden.
Het bestuur heeft zich vanaf haar oprichting in eerste instantie bezig gehouden
met verzamelen van gelden om restauratie
te bekostigen. Bij het reguliere onderhoud (schilderen) bleek, dat de in het
hart van de wieken een rottingsproces
plaatsvond. Dat vereiste onmiddellijke
stilzetting van de molen. Er hebben vele
deskundigen naar gekeken. Uiteindelijk is
besloten om de firma van de Wal, gespecialiseerd in molenbouw en onderhoud, in
te schakelen om de wieken te vervangen.
Het benodigde geld kwam natuurlijk niet
zomaar bij elkaar. Vele initiatieven vanuit
het dorp, verenigingen, bedrijven en
comité vrienden van de Molen brachten
eind 2018 het benodigde bedrag bijeen. In
juni 2019 is de Molen vervolgens door
de familie Van Riel voor één euro overgedragen aan de stichting waardoor alle
lichten op groen kwamen te staan om de
restauratie aan te vangen. Maar daarover
en de voortgang van de reparatie in de
volgende nieuwsbrief meer.

De molen staat stil
De familie van Riel heeft meer dan een
eeuw de molen draaiend gehouden. In
2017 werd in Teun Gooijers een nieuwe
horeca-exploitant gevonden. In juni
2019 heeft de Familie Van Riel de Molen
overgedragen aan Stichting Molen Bavel.
Voor € 1,- werd de stichting eigenaar van
de Molen. Tijdens schilder werkzaamheden

in 2017 ontdekten Mark, de molenaar en
Jack Verdaas een rottingsproces in het
wiekenkruis, waardoor de molen acuut

stilgezet werd.
Dit probleem kan alleen worden opgelost
door het vervangen van de twee stalen
roeden, die de kern vormen van de wieken.
De kosten hiervan: € 100.000,-.
Dit werd de eerste grote klus en
zorg voor de stichting. Samen met de
Vriendenclub werd in 2018 begonnen
met acties, die mede door de Bavelse
Gemeenschap met een bedrag van €45000,bijna was voltooid. Tijdens de Dankavond,
die georganiseerd werd voor de inzet van
de vele vrijwilligers, werd het genoemde
bedrag aangevuld met € 5000,- door de
Gemeente Breda. Het beoogde doel van
€50.000 was hierdoor bereikt.
De andere €50.000,- wordt door o.a.
Hollandsche Molen gefinancierd. Na de
restauratie van de wieken zal de molen
in het voorjaar van 2020 weer kunnen
draaien en zal Mark Heutink zijn vak als
molenaar weer kunnen uitoefenen.
De Molenwinkel zal vanaf die tijd
zaterdags open zijn met producten uit
eigen molen.
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Geschiedenis
1865

1865

de molen wordt gebouwd in opdracht van
Joh. Franc. Rommens, die daarvoor de
watermolen in Meersel Dreef had bemalen.
Bij de bouw worden diverse tweedehands
onderdelen gebruikkt.

1911

De Molen werd gekocht door Adrianus
Fransiscus van Riel molenaar van 1911 tot
1925

1925

Vierde Molenaar wordt zijn zoon Johannes
Josephus (Jan) van Riel 1925-1957

1940

Een flinke opknapbeurt. O.a. en nieuwe
koning, vang en kammen en nieuwe staven in
de wieken. De roeden worden hersteld.

1957

1911

De molen wordt niet gebruikt.

1977

Wordt de molen na de stilstand enigszins
hersteld en gaat weer draaien en malen.
In 1981 wordt er een party centrum
gevestigd

1995

De buitenkant wordt gerestauraeerd.
1995-1997

1940

2000

De binnenzijde heeft te maken met lekkage
en verzakking. Restaurantie vindt plaats. De
molenbelt wordt deels afgegraven.

2016

1957

1977

De molen wordt even stilgezet vanwege
de slechte staat van de windpeluw. Peluw,
stirmluiken, betimmering wordt vernieuwd.
Het opschrift van de baard wordt
teruggebracht naar de periode van voor
1965.

2017

Restauratie

nov/dec 2019
De eerste dagen is aannemer van de
Wal bezig geweest om bij het bovenwiel
de kruisarmen te verstevigen en op te
vullen.
Daarna zijn er nieuwe schroten
aangebracht en een nieuwe voering
zodat de vangstukken gereed gemaakt
kunnen worden.
Het donkere hout is reeds 200
jaar oud, en is afkomstig uit de
Poldermolen uit Geervliet, ZuidHolland.
Wiel en As zijn
uit deze oude
molen afkomstig
en aangekocht
bij het bouwen
van de Bavelse
Molen.
Door de
restauratie van
dit wiel worden
de krachten
weer goed
opgevangen, wat heel belangrijk voor
de stabiliteit is.
in de volgende nieuwsbrief, begin
maart, wordt de restauratie verder
toegelicht.

Bij een onderhoudsbeurt blijken de beide
roeden door roest te zijn aangetast. De
molen wordt stilgezet.

2018

1995
2000

2016-2019

23 April: Oprichting van de Stichting

2019

In juni wordt de molen door de familie van
Riel overgedragen aan Stichting Molen
Bavel.
in de volgende nieuwsbrief gaan we de
werkzaamheden van de molen toelichten van
de afgelopen100 jaar.
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Grote zorgen bouw
nieuwe woonwijk
naast de molen.
De stichting is verrast door het bericht
met betrekking tot vestiging van Wettelijk
Voorkeursrecht Gemeente Breda en
evt huizenbouw in de toekomst voor
het gebied grenzend aan de molen. De
Stichting is weliswaar geen betrokkene,
maar wel partij, daar waar het
functioneren van de molen in het geding
komt.
Op een vraag
onzerzijds liet
de gemeente
weten rekening
te hebben
gehouden
met de vrije
windvang voor
de molen.
In het verleden
heeft de
gemeente
echter laten
zien zich daar
niet altijd aan
te houden. De bouw van de geluidswal
langs de snelweg in 2001 met een hoogte
van vijftien meter op een afstand van 85
meter van de molen is daarvan het bewijs.
Wat de stichting vooral zorgen baart is
dat de bouw van een woonwijk wellicht
ook de aanleg van een nieuwe geluidswal
nodig maakt. Deze nieuwe wal zal, nog
meer dan die aan de overkant van de weg,
de windvang van de molen ongunstig
beïnvloeden. Daarbij is de wijk gepland

op een voor de molen belangrijke
windrichting. De meeste wind komt in
Nederland namelijk uit het zuiden en
westen.
De Stichting hoopt in de gelegenheid
gesteld te worden alsnog haar zienswijze
toe te lichten. Zij gaat ervan uit, dat zij
vanaf heden rechtstreeks op de hoogte
wordt gehouden van de ontwikkelingen.

Kadotip?

- Verjaardagskalender met foto’s van
Bavelse historische objecten 9,95
- Molenpuzzel 19,95
Stuur een mail naar stichting@molenbavel.
nl en het wordt thuisbezorgd (mits in de
regio Bavel/Breda). Anders komen er nog
verzendkosten bij.

Volop activiteit.

Bij het bovenwiel worden
de kruisarmen verstevigd
en opgevuld. Daarna komen
er schroten en nieuwe
voering omheen.
Het donkergekleurd hout
is bij de bouw
aangekocht van
een Poldermolen
uit Geervliet, Z-Holland, en
is ongeveer 200 jaar oud.

Colofon:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Molen Bavel.
Lay-out:
Anton Gommers.
Redactieadres: Geestland 22, Bavel.
contact: nieuwsbrief@molenbavel.nl
website: www.molenbavel.nl

Al vanaf een bedrag van €18,65, €186,50 of
€1865,- wordt u donateur van onze Stichting.
stuur een mail naar stichting@molenbavel.nl
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